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بني تقلص صالحيات املختار ودوره املؤثر سابقا تبرز اآلراء املطالبة بتعزيز الصالحيات واالضطالع بدوره الفاعل في منطقته عبر عالقاته باألسر والسكان.ومناطق24
فاملختار في املاضي كان يقوم بكل شيء وكان هو حلقة الوصل بني املواطنني واملسؤولني في الدولة ومع مرور األيام وظهور احملافظات تقلصت 
اختصاصات املختار وأصبح عمله يخضع لتقييم احملافظ ولنا عبرة فيما أشار إليه سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد العام املاضي عندما طالب 

بإعطاء املختار دورا أوسع وصالحيات في العمل، وقانون املختارين اجلديد املعد من الداخلية أناط باملختارين مسؤوليات عديدة.
»األنباء« تعيد تسليط الضوء مجددا على دور املختار من خالل سلسلة من اللقاءات الدورية مع املختارين من املناطق املختلفة للوقوف على آرائهم 

ومطالباتهم ووجهات نظرهم في تفعيل دورهم.

طالب النواب بأن يزيدوا من سعيهم لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين 

مختار الوفرة محمد التويم: 
 المنطقة بحاجة إلىمزيد 

من الخدمات على كل المستويات
فرج ناصر

قال مختار منطقة الوفرة محمد س�الم الت�ومي ان املنطقة تعتبر من 

أكبر مناطق الكويت حيث تقع في اجلهة اجلنوبية ملدينة الكويت وتضم 

600 منزل وسكانها خليط من الكويتيني والسعوديني ويوجد بها 3 آالف 

مزرعة و200 جاخور، اضف الى ذلك انها منطقة نفطية وهي بحاجة الى 

خدمات كثيرة.

وانتقد احتاد املزارع�ني، مؤكدا انه ال يقوم بواجبه جتاه املنطقة من 

حيث االرشادات وصيانة املس�اجد وصيانة الطرق واصالح ما حتتاج اليه 

املنطقة من خدمات.

واضاف أن مجلس االمة قدم ما نسبته 50% من اخلدمات للمواطن 

وأطالب املجلس بان يضع مصلحة الكويت والوطن في عني االعتبار 

وان تكون القضايا املهمة في سلم أولوياته. 

وقال ان تدهور وتأزم الوضع الرياضي جاء بسبب كثرة التدخالت السياسية 

والتجارية في العمل الرياضي والتنافر والتجاذب ودخول أناس ليس لديهم 

علم وثقافة رياضية.

»األنباء« التقت مختار منطقة الوفرة واليكم احلوار الذي دار معه:

نواجه مش�كلة العمالة الس�ائبة والش�باب المس�تهترين ونتمن�ى أن تكث�ف »الداخلي�ة« دورياتها

البني�ة التحتي�ة متهالكة وش�بكة الصرف الصح�ي وخطوط الهاتف والش�وارع بحاج�ة إلى الكثير م�ن الصيانة

البق�االت المتنقل�ة مرخص�ة م�ن »البلدي�ة« وتتواج�د عل�ى جوان�ب الطرق�ات وتت�م متابعتها بش�كل دوري

ال يوج����د مثل ه����ذه الظاهرة 
اطالقا، وان وجدت فهي حالة ال تذكر 
اطالقا، حيث اننا نقوم مبتابعة مثل 
هذه احلاالت ونقدم الدعم في حالة 

وجود مثل هذه احلاالت.
ه��ل تلتق��ون املواطن��ن ف��ي 

املنطقة؟
نع����م وبش����كل دوري، حيث 
االس����تماع لش����كواهم واالخ����ذ 
مبقترحاتهم وتقدمي اخلدمات التي 
يحتاجون اليها ونقلها الى احملافظ 

بشكل مباشر.
ه��ل م��ن مس��تندات تقومون 

بإخراجها للمواطن؟
طبعا هي مستندات محدودة 
مثل شهادة ملن يهمه األمر للمواطن 
في حال طلبت منه من جهة معينة، 
وكذلك فك النزاع  بني اجليران وكذلك 

املراقبة على عملية البناء.

إزالة األنقاض

نالح��ظ وجود بع��ض االنقاض 
املهملة؟

هذا صحيح، حيث متت مخاطبة 
بلدي����ة الكويت للقضاء على هذه 
الظاه����رة وإزال����ة كل االوس����اخ 
واالنقاض املوجودة في املنطقة، 
ألنها تشكل مظهرا غير حضاري، 
اضافة الى انها قد تؤذي اآلخرين 
من مرتادي املنطقة ومستخدمي 

الطرقات.
ماذا عن مركز االطفاء؟

هو بالطبع يقوم بتأدية عمله 
على أكم����ل وجه من خالل حدوث 
حريق في املنطق����ة، كما ان رجال 
االطفاء ال يتأخرون في حال طلب 
منهم الذهاب حلريق أو ملش����كلة 
معينة وهذه املواقف حتسب لهم.

أنت مع أو ضد الدوارات؟
نحن م����ع الظاهرة أو العملية 
التي تقضي على الزحمة الدورية، 
س����واء الدوارات أو حتى االشارة 
الضوئية، وعليه نطالب املسؤولني 
بوضع حلول تساعد على جتنب 

الزحمة املرورية.
ماذا عن القنوات الفضائية وشق 

الوحدة الوطنية؟
الوطني����ة خط أحمر  الوحدة 
ال نس����مح ألي كان االساءة اليها، 
الفضائية  القن����وات  ونطلب من 
اختيار البرامج التي تهدف لشيء 
معني وأن تق����دم الطرح املعقول 
منها، وان تك����ون لصالح الوطن 
واملواطن، وان تبتعد عن التجريح 
وعدم التطرق الى ما يس����يء الى 

الوحدة الوطنية.
ماذا عن االبراج املتنقلة؟

ال يختلف اثنان على ان االبراج 
تسبب إزعاجا للمواطن وهي مصدر 
خطورة على صحة االنسان، لذلك 
نطال����ب املس����ؤولني بإبعاد هذه 
االبراج عن السكن اخلاص وتالفي 

أضرارها.

عميد ركن متقاعد

مختار منطقة الوفرة هو العميد 
الركن متقاعد محمد سالم التومي 
الدواي، عمل في اجليش الكويتي 
لفترة 33 سنة قضاها في مختلف 
الوحدات العس����كرية في اجليش 

الكويتي.
عني مختارا ملنطقة الوفرة بعد 
العسكري عام  العمل  تقاعده من 

.2009

سياس����ية أخرى، وأصبح شعار 
الرياضة التنافر والتجاذب وعدم 

االهتمام بالرياضة.

االهتمام بالتعليم

التربوي  الوض��ع  وم��اذا ع��ن 
واالهتمام باملدارس؟

ان����ه س����يئ للغاية،  اعتق����د 
وأصبح التعليم منهارا في الكويت 
بدرجة كبيرة وأصبحت الدروس 
اخلصوصية هي األهم لدى املدرسني 
بشكل خاص، واملصيبة ان خريج 
الثانوية العامة اآلن ال يس����تطيع 
ق����راءة الصحف وعلي����ه نطالب 
باالهتم����ام بالتعليم ألنه الركيزة 

االساسية للعلم واملعرفة.
هل ت��رى ان اخلدمات الصحية 

تكفي املواطنن واملقيمن؟
لالسف نرى ان القطاع الصحي 
يلفظ انفاسه رغم وجود االجهزة 
املتطورة الت����ي ال توجد في دول 
اخرى، وعليه نطالب بزيادة اعداد 
املستش����فيات واالطباء واملراكز 
الصحية لتتناس����ب م����ع الكثافة 

السكانية العالية في الكويت.
ه��ل م��ن أس��ر متعفف��ة ف��ي 

املنطقة؟

ماذا عن تأخر عجلة التنمية في 
البالد؟

أعتقد ليس هناك تأخر ولكن 
دراسة املشاريع تأخذ بعض الوقت 
الطويل، ولذلك املشاريع ال تبنى في 
ليلة وضحاها، وعموما في التأني 

السالمة وفي العجلة الندامة.
ماذا عن صالحيات املختار؟

نحن عني احلكومة على الناس 
من حيث ايصال وتوفير اخلدمات 
سواء الصحية أو التربوية ونقلها 
الى احملاف����ظ والذي بدوره يقوم 
بتوصيلها الى املسؤولني في الدولة، 
وكذلك نتمنى ان يكون لدى املختار 
صالحيات حتى يقوم بعمله على 
أكمل وجه، حيث نسمع أن هناك 
توجهات من قبل سمو ولي العهد 
لتفعي����ل دور احملاف����ظ واملختار 

ونتمنى أن يرى النور قريبا.
كي��ف تنظ��رون ال��ى املس��ألة 

الرياضية؟
لالسف الوضع الرياضي تأزم، 
وذلك من خالل تدخل السياس����ة 
والتجارة ف����ي الرياضة، ودخول 
ناس ليس لهم عل����م وثقافة في 
الرياض����ة، وبذلك أخ����ذ الوضع 
الرياضي منح����ى آخر وتطلعات 

هل تطمح ملنصب آخر؟
ال إطالقا فلكل زمن دولة ورجال 
حيث أديت الواجب وخدمت الكويت 
من منطلق عملي في القوات املسلحة 
واآلن أخدم الكويت وأهلي من خالل 
عملي كمختار واعتقد أن لكل بداية 
نهاية ويجب ان يتوقف املرء عند 

حد معني.
ما تقييمك ملجلس األمة احلالي؟

أقدر أقول ان مجلس األمة قدم 
خدمات للمواطن بنسبة 50% فقط 
واطالب مجل����س األمة بان يضع 
مصلح����ة الكوي����ت واملواطن في 
ع����ني االعتبار وان تكون القضايا 
املهمة في سلم أولوياته وان يسود 

التعاون بينه وبني احلكومة.

المجلس والتنمية

ماذا عن تراش��ق األعضاء فيما 
بينهم؟

هي ظاهرة غير حضارية إطالقا 
ويجب من األعضاء ان يكونوا أكبر 
من ذلك وعليهم التوجه الى خدمة 
الكويت واملواطن وان يسرعوا في 
عجلة التنمية وفي النهاية هم من 
اختارهم الشعب وعليهم ان يكونوا 

عند حسن ظن الشعب.

والشؤون اإلسالمية بعمل صيانة 
كاملة وتأثيث جلميع املساجد في 
املنطق����ة حيث ان هذه املس����اجد 
تعاني الويل واالهمال لذلك نطالب 
باالهتمام بها كونها بيوت اهلل ولها 
األولوية في األعمال، وفي السياق 
نفسه نطالب أيضا بافتتاح أفرع 
للجمعيات التعاونية في املنطقة 
حتى تودي اخلدمة املنشودة منها 

ألهالي املنطقة.
ماذا عن مستوصف املنطقة؟

نطال����ب بافتتاح مركز صحي 
جديد ليكون رديفا للمستوصف 
احلالي حيث ان املستوصف احلالي 
ال يكفي املنطقة كما ان املركز احلالي 
للمنطقة يستقبل في حدود 500 
مريض يوميا وهذه نسبة كبيرة 

جدا.

غياب اتحاد المزارعين

ماذا عن احتاد املزارعن؟
لألس����ف االحت����اد ال يق����وم 
بواجبه جت����اه خدمة املنطقة من 
حيث االرشادات وصيانة املساجد 
والطرق وعدم قيامه بتقدمي الدعم 
إلصالح ما حتت����اج اليه املنطقة 

من خدمات.

الكثير م����ن اخلدمات كما ان هذه 
اجلهات ساهمت في وضع احللول 

لبعض املشاكل في املنطقة.

سرقة المكالمات

وم��اذا ع��ن س��رقة االتصاالت 
الدولية؟

سيتم القضاء على هذه الظاهرة 
خالل اخلمسة شهور القادمة حيث 
نقوم اآلن مبالحقة من يقومون بهذا 
العمل وه����م الغالبية من العمالة 
اآلسيوية وذلك بالتنسيق مع وزارة 
الداخلي����ة ووزارة املواصالت كما 
انه مت رصد هذه األوكار من خالل 

مصادرنا السرية.
ماذا عن التشجير في املنطقة؟

بشكل عام املنطقة حتتل نسبة 
كبيرة من مناطق الكويت من حيث 
عملية التشجير حيث وعدنا رئيس 
الهيئة العامة للزراعة بتش����جير 
املزيد من املنطق����ة وكذلك وضع 
منتزه قومي ألهالي املنطقة حتى 

يعتبر متنفسا لهم وألسرهم.

صيانة المساجد وتأثيثها

هل من مطالبة لديكم؟
بكل تأكيد نطالب وزارة األوقاف 

النش����طة والتي تأتي في طليعة 
الوزارات األخرى.

الباع��ة  انتش��ار  ع��ن  م��اذا 
املخالفن؟

هن����اك بقاالت متنقل����ة لديها 
تراخيص من البلدية وهي موجودة 
على جان����ب الطرقات في املنطقة 
ويتم متابعتها بشكل دوري من قبل 
البلدية والتأكد من صالحية املواد 

الغذائية التي تقوم ببيعها.
هل خدمات املنطقة كافية؟

ال أعتقد ألن املنطقة بحاجة الى 
خدمات كثيرة جدا حيث ان اخلدمات 
املوجودة ال تتناسب وأعداد ساكني 
هذه املنطقة، لذلك نطالب املسؤولني 
في الدول����ة بالنظر بعني االعتبار 
وتوفير الكثير من اخلدمات حتى 
تودي اخلدمة لساكنيها على أكمل 

وجه.
ه��ل م��ن تع��اون م��ع جه��ات 

حكومية؟
جدا جدا، التعاون ال يوصف مع 
اجلهات والوزارات احلكومية حيث 
ان هذه الوزارات دائمة التواصل 
معن����ا في أي ش����يء حتتاج اليه 
املنطق����ة وس����كان املنطقة ولكن 
االنسان بطبيعة احلال يسعى الى 

ه��ل لك ان تعرفن��ا على منطقة 
الوفرة؟

تعد الوفرة من كبرى املناطق 
في الكوي����ت حيث تقع في اجلهة 
اجلنوبية ملدينة الكويت وبعرض 
80 كيلومترا وتضم منطقة سكنية 
تتكون من 600 منزل وفيها خليط 
من الس����كان من سعوديني ومالك 
كويتيني وفيها 3 آالف مزرعة و200 
جاخور، اضف الى ذلك انها منطقة 
نفطية وهي حتت����اج الى خدمات 
كثيرة مثل افرع للجمعيات ومحطات 

وقود وطرق ومدارس تعليم.

العمالة السائبة

ماذا عن مشاكل املنطقة؟
ابرز املشاكل هي كثرة العمالة 
الس����ائبة التي توجد في املنطقة 
بكث����رة وع����دد كبي����ر منهم من 
املتغيب����ني وكذلك وجود عدد من 
الش����باب املس����تهتر وخاصة في 
العطل الرس����مية واالعياد، لذلك 
نطالب املسؤولني بوزارة الداخلية 
بتكثيف االمن في املنطقة للحد من 
هذا االستهتار من خالل وضع نقاط 

امنية في املنطقة.
ماذا عن النظافة في املنطقة؟

بلدية الكويت ال تألو جهدا في 
خدمة املنطقة حيث ان س����يارات 
النظافة جتوب املنطقة بشكل يومي 
القيام  او  سواء لتنظيف املنطقة 
املهملة  بازالة وتنظيف االنقاض 
وعليه نشكر املسؤولني على هذا 

العمل اجلبار.

بنية متهالكة

م��اذا ع��ن البني��ة التحتية في 
املنطقة؟

تعتب����ر ش����به مدم����رة حيث 
حتتاج الى الكثي����ر من االصالح 
حيث يجب جتديد شبكة الصرف 
الهاتفية  الصحي وكذلك الشبكة 
اضف الى ذلك وضع انارة للطرق 
والشوارع في املنطقة حيث ال توجد 

انارة اطالقا.
م��اذا ع��ن املداخ��ل واملخ��ارج 

للمنطقة؟
املخارج واملداخل كافية ولكن 
نطالب بفتح املزيد من هذه املداخل 
حيث ان املنطقة تعاني االزدحام 
خاصة في اوقات العطل الرسمية 
وذلك تفاديا للزحمة خاصة وان 
املنطقة تستقبل اعدادا كبيرة من 

املواطنني.
ماذا عن مخفر املنطقة؟

املخفر يقوم بالدور املنوط به 
على اكمل وجه وهو مخفر متكامل 
اخلدمات وذو نظام حديث ولكن 
نطالب املسؤولني بتوفير دوريات 
اكثر حلفظ األمن في املنطقة حيث 
ان اعداد الدوريات املوجودة اآلن 

ال تفي بالغرض املطلوب.

المياه المعالجة

م��اذا ع��ن كث��رة امل��زارع في 
املنطقة؟

بالفعل تشتهر املنطقة بكثرة 
املزارع كما ان املزارع في املنطقة 
منظمة واملياه املعاجلة هي األخرى 
في طور التجرب����ة ونأمل اخلير 
من وزارة األش����غال التي تسعى 
جاهدة لتق����دمي ما هو أفضل وما 
يناسب املنطقة وسكانها وال ننسى 
أن وزارة االش����غال من الوزارات 

الوف�رة من أكبر مناط�ق الكويت فيه�ا 600 من�زل و3 آالف مزرعة و200 جاخ�ور وهي منطقة زراعي�ة ونفطية وتفتق�ر إلى محطات الوق�ود والمدارس

مركز الوفرة الصحي بيوت بالستيكية في إحدى املزارع

جاخور لتربية األغنام في الوفرة زراعات متنوعة في الوفرة

)أحمد باكير(مختار الوفرة محمد سالم التويم


